
PROTOKÓŁ nr 4 
posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

06-12-2016, Poznań, al. Reymonta 35/7  
Sprawy bieżące.  

 
1. W zebraniu uczestniczyli: Marian Wierszycki, Jan Weber, Andrzej Wachowski, Roman 

Kujawski, Krzysztof Krause oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, Andrzej Richter.  
Nieobecny: Kajetan Wroński.  
 
Kajetan Wroński awizował ustnie swój udział w zebraniu oraz deklarował udział w pracach, 
jednak bezpośrednio przed zebraniem poinformował SMS-em o nieobecności wywołanej 
koniecznością powtórki dużej partii materiału do egzaminu ustnego z języka niemieckiego.  
Jednocześnie zapowiedział przyjście na zebranie zarządu WZBS (jest członkiem komisji 
rewizyjnej).  
 

2. Wobec nieuczestniczenia Kajetana Wrońskiego w organizowaniu rozgrywek drużynowych 
temat omówił Krzysztof Krause.  

 Ligi okręgowe rozpoczęły rozgrywki terminowo. 

 Liczność grupy rozgrywającej mecze w trybie zjazdów (12) po raz pierwszy jest większa od 
liczby drużyn grających w piątki (9).  

Zarząd przyjął (drogą głosowania internetowego zainicjowanego 25-09-2016) wniosek klubu 
Dąbrówka o zwolnienie drużyn tego klubu z opłaty ligowej na rzecz PAB w lidze okręgowej 
w związku z ponoszeniem przez klub kosztów organizacji grupy B poznańskiej ligi okręgowej.  
Za wnioskiem było 5 głosów, jeden członek Zarządu nie wziął udziału w głosowaniu. 
Omówiono rzetelne podejście klubu Dąbrówka na zgłoszenie zachowania zawodników tego 
klubu sprawiających wrażenie lekceważącego podejścia do gry w sytuacji bardzo wysokiej 
przewagi jednej z drużyn.  
 

3. Krzysztof Krause poinformował, że aktualizacja składu zarządu i komisji rewizyjnej PAB 
w ewidencji Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania wymagała dodatkowo przedstawienia 
Urzędowi protokołu potwierdzającego komisji rewizyjnej.  
 

4. Andrzej Wachowski zreferował stan finansów PAB, ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsięwzięcia turniejów poniedziałkowych.  
Przedstawiony stan finansów PAB oceniono jako dobry i niezagrożony.  
Skarbnik przekaże do teczki z dokumentami PAB przechowywane przez siebie umowy.  
 

5. Zaktualizowano informacje o stanie pozostających w fazie realizacji uchwał Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. 

 Uchwała nr 14 (dostosowanie statutu) – zadanie przyszłościowe. 

 Uchwała nr 15 (pora WZD) – zadanie przyszłościowe.  

 Uchwała nr 16. 
Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do przygotowania planu i podjęcia działań 
zmierzających do popularyzacji brydża w poznańskim środowisku akademickim.  
Brak informacji o realizacji – zadanie w zakresie zadań Kajetana Wrońskiego.  

6. Przedyskutowano aktualność lub stan tematów pracy uznanych za ważne w obecnej kadencji:  

 Wspieranie inicjatyw i popularyzacja brydża sportowego wśród osób kończących aktywność 
zawodową (głównie „Brydż 60+”, ewentualna współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku) 
oraz aktywnych brydżystów niezrzeszonych (np. pomoc organizacyjna dla inicjatyw brydża 
sportowego środowiskowych lub rekreacyjnych). 
Roman Kujawski omówił realizację „Brydż 60+”  w Gnieźnie, a Jan Weber  w Suchym Lesie; 
zadeklarowali omówienie w formie syntetycznej notatki. Inicjatywa Michała Zimpla (turnieje 
środowiskowe geodetów) z udziałem poznańskich brydżystów odbywa się bez współpracy 
formalnej z PAB.  



 Utrzymywanie i podnoszenie osiągniętego już dobrego standardu cyklicznego turnieju 
poniedziałkowego oraz dbałość o standard (regulamin i jego przestrzeganie) turniejów 
okręgowych. 
Dyskusja potwierdziła utrzymanie standardu.  
Prezes podkreślił dobry efekt „gospodarskich wizyt” na turniejach, a także znaczenie 
dostępności ich regulaminów na stronie PAB.  

 Organizowanie rozgrywek drużynowych poniżej szczebla III ligi w formie dopasowanej do 
rozpoznanych oczekiwań brydżystów.  

 Analiza zainteresowania środowiska poznańskich brydżystów cyklicznymi turniejami innymi, niż 
na zapis maksymalny (punkty meczowe, indywidualne, teamy).  
Rozeznanie w środowisku PAB nie potwierdza potrzeby większej liczby innych od max-ów 
form rozgrywek. Potwierdziła to m.in. nikła, pomimo wysokich nagród, reprezentacja 
zawodników PAB w otwartym turnieju teamów w Wągrowcu. Turnieje na IMPY odbywają się 
co tydzień, a turnieje indywidualne są obecnie rzadkością nie tylko w Wielkopolsce.  

 Analiza potrzeb i ewentualna modyfikacja strony internetowej.  
Strona PAB jest wykorzystywana głównie dla poinformowania brydżystów o imprezach, 
wynikach lub wydarzeniach bieżących.   
Z dyskusji wynikło, że zmiana grafiki i układu strony nie jest działaniem koniecznym dla 
usprawnienia osiągnięcia celu.  
Strona ulega pewnym zmianom funkcjonalnym (np. niedostępna wcześniej możliwość 
dodawania informacji do podstron). Rozważona będzie możliwość publikowania wykazu 
wydarzeń (strona główna) dla trzech miesięcy (dołączenie poprzedniego).  

 
7. Termin kolejnego zebrania został wstępnie zaproponowany na 14 marca 2017.  

  
 

Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 
 
 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 


